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Amendement 22
Carlo Casini

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om ervoor te zorgen dat Europol een 
geheel verantwoordelijke en transparante 
interne organisatie is, is het gezien artikel 
88 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie noodzakelijk
procedures vast te leggen voor de controle 
op de werkzaamheden van Europol door 
het Europees Parlement, in samenwerking 
met de nationale parlementen, rekening 
houdend met de noodzaak om de 
vertrouwelijkheid van de operationele 
gegevens te waarborgen.

(48) Om de rol van de parlementen bij het 
toezicht op de Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht en de politieke 
verantwoordelijkheden van de nationale 
parlementen en van het Europees 
Parlement met betrekking tot het 
eerbiedigen en uitoefenen van hun 
respectieve bevoegdheden in het 
wetgevingsproces te eerbiedigen, is het 
noodzakelijk dat Europol een geheel 
verantwoordelijke en transparante interne 
organisatie is. Hiertoe moeten, gezien 
artikel 88 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, procedures
worden vastgesteld voor de controle op de 
werkzaamheden van Europol door het 
Europees Parlement, in samenwerking met 
de nationale parlementen overeenkomstig 
de onder titel II van protocol nr. 1 gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie opgenomen bepalingen over 
interparlementaire samenwerking, 
rekening houdend met de noodzaak om de 
vertrouwelijkheid van de operationele 
gegevens te waarborgen.

Or. it

Amendement 23
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking en 

Oprichting van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
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opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving

gebied van rechtshandhaving

Or. fr

Amendement 24
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hierbij wordt een agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) opgericht om 
de onderlinge samenwerking tussen de 
rechtshandhavingsinstanties in de Europese 
Unie te verbeteren, hun optreden te 
versterken en te ondersteunen, alsook een 
samenhangend Europees opleidingsbeleid 
te voeren.

1. Hierbij wordt een agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
opgericht om de onderlinge samenwerking 
tussen de rechtshandhavingsinstanties in de 
Europese Unie te verbeteren en hun 
optreden te versterken en te ondersteunen.

Or. fr

Amendement 25
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij 
Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

2. Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij Besluit 
2009/371/JBZ.

Or. fr
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Amendement 26
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol ondersteunt, ontwikkelt, 
verzorgt en coördineert 
opleidingsactiviteiten voor 
rechtshandhavingsambtenaren.

Schrappen

Or. fr

Amendement 27
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoerend directeur brengt 
desgevraagd verslag uit over de uitoefening 
van zijn taken aan het Europees Parlement. 
De Raad kan de uitvoerend directeur 
verzoeken verslag uit te brengen over de 
uitoefening van zijn taken.

3. De uitvoerend directeur brengt 
desgevraagd verslag uit over de uitoefening 
van zijn taken aan het Europees Parlement 
en de nationale parlementen en verstrekt 
zowel in de voorbereidingsfase van het 
jaarlijkse werkprogramma als bij de 
uitvoering van de evaluatie achteraf alle 
relevante informatie. De Raad kan de 
uitvoerend directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitoefening van zijn 
taken.

Or. fr

Amendement 28
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – Afdeling 3 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 3 Schrappen
WETENSCHAPPELIJK COMITÉ 

VOOR OPLEIDINGSACTIVITEITEN

Or. fr

Amendement 29
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Wetenschappelijk comité voor 

opleidingsactiviteiten
1. Het wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten is een onafhankelijk 
adviesorgaan dat de wetenschappelijke 
kwaliteit van Europols 
opleidingsactiviteiten garandeert en 
bewaakt. Met het oog hierop betrekt de 
uitvoerend directeur het wetenschappelijk 
comité voor opleidingsactiviteiten in een 
vroeg stadium bij de opstelling van alle 
documenten waarvan sprake is in 
artikel 14 voor zover zij betrekking 
hebben op opleiding. 
2. Het wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten bestaat uit elf 
personen met een grote academische en 
beroepsmatige deskundigheid op de 
gebieden waarop hoofdstuk III van deze 
verordening betrekking heeft. De raad 
van bestuur benoemt de leden na een 
transparante sollicitatieoproep en 
selectieprocedure die in het Publicatieblad 
van de Europese Unie wordt gepubliceerd. 
De leden van de raad van bestuur kunnen 
geen lid zijn van het wetenschappelijk 
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comité voor opleidingsactiviteiten. De 
leden van het wetenschappelijk comité 
voor opleidingsactiviteiten zijn 
onafhankelijk. Zij vragen noch 
aanvaarden instructies van regeringen of 
andere organen.
3. De lijst met de leden van het 
wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten wordt openbaar 
gemaakt en door Europol op zijn website 
bijgewerkt.
4. De ambtstermijn van de leden van het 
wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten bedraagt vijf jaar. 
Deze termijn is niet verlengbaar; de leden 
kunnen uit hun functie worden ontheven 
indien zij niet voldoen aan het 
onafhankelijkheidsvereiste. 
5. Het wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten kiest zijn voorzitter 
en vicevoorzitter voor een ambtstermijn 
van vijf jaar. Het neemt adviezen aan bij 
gewone meerderheid. De voorzitter roept 
het comité tot vier keer per jaar bijeen. 
Indien nodig, kan de voorzitter 
buitengewone vergaderingen beleggen, op 
eigen initiatief of op verzoek van ten 
minste vier leden van het comité.
6. De uitvoerend directeur, de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
voor opleidingen of hun respectieve 
vertegenwoordigers worden uitgenodigd 
om de vergaderingen bij te wonen als 
waarnemer die niet aan de stemming 
deelneemt.
7. Het wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten wordt bijgestaan 
door een secretaris; deze persoon is een 
personeelslid van Europol dat door het 
comité wordt aangewezen en door de 
uitvoerend directeur wordt benoemd.
8. Het is met name de taak van het 
wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten om: 
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(a) de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
voor opleidingen te adviseren bij het 
opstellen van het jaarlijks 
werkprogramma en andere strategische 
documenten om de wetenschappelijke 
kwaliteit daarvan en de samenhang met 
het relevante beleid en de prioriteiten van 
de Unie op dit gebied te waarborgen;
(b) de raad van bestuur te onafhankelijke 
raad en adviezen te verschaffen over de 
onderwerpen die tot zijn taakgebied 
behoren;
(c) onafhankelijke raad en adviezen te 
verschaffen over de kwaliteit van 
opleidingsprogramma’s, toegepaste 
leermethoden, leeralternatieven en 
wetenschappelijke ontwikkelingen;
(d) iedere andere adviestaak verrichten 
die betrekking heeft op de 
wetenschappelijke aspecten van Europols 
werkzaamheden op het gebied van 
opleidingen op verzoek van de raad van 
bestuur, de uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend directeur voor 
opleidingen. 
9. De jaarlijkse begroting van het 
wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten wordt toegewezen 
aan een afzonderlijke begrotingslijn van 
Europol. 

Or. fr

Amendement 30
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier plaatsvervangende uitvoerende 
directeurs, waarvan één verantwoordelijk 

1. Drie plaatsvervangende uitvoerende 
directeurs staan de uitvoerend directeur bij. 
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voor opleiding, staan de uitvoerend 
directeur bij. De plaatsvervangend 
uitvoerend directeur belast met 
opleidingen is verantwoordelijk voor het 
beheer van de Europol Academy en haar 
activiteiten. De uitvoerend directeur stelt 
de taken van de anderen vast.

De uitvoerend directeur stelt de taken van 
de anderen vast.

Or. fr

Amendement 31
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europol, zoals opgericht bij dit besluit, 
is de algemene rechtsopvolger voor alle 
overeenkomsten, financiële verplichtingen 
en eigendommen van Europol als opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ, en van Cepol als 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

1. Europol, zoals opgericht bij dit besluit, 
is de algemene rechtsopvolger voor alle 
overeenkomsten, financiële verplichtingen 
en eigendommen van Europol als opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ.

Or. fr

Amendement 32
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de directeur van Cepol, die is 
benoemd op grond van artikel 11, lid 1, 
van Besluit 2005/681/JBZ, wordt voor de 
resterende duur van zijn ambtstermijn 
benoemd de functie van plaatsvervangend 
uitvoerend directeur voor opleiding van 
Europol toegewezen. De andere 
voorwaarden in zijn contract blijven 
ongewijzigd. Indien zijn ambtstermijn 

Schrappen
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eindigt na [de datum waarop deze 
verordening in werking treedt], maar voor 
[de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt], wordt zijn 
ambtstermijn automatisch verlengd tot 
één jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt.

Or. fr


